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Kap. 49 – “Den levende Guds segl”

”For Hans vredes store dag er kommet, og hvem kan da bestå?” (Åp. 
6, 17)

 Dette spørsmålet blir stilt under det sjette segl, etter at Johannes har fått 
se hvordan de mennesker som forkastet Guds frelsestilbud, forsøker å skjule seg for 
Gud (slik som Adam og Eva i Eden). Johannes får så se fire engler som utfører en 
spesiell oppgave. Han forteller:

”Etter dette så jeg fire engler stå ved jordens fire hjørner. De holdt 
jordens fire vinder, for at vinden ikke skulle blåse på jorden, på havet 
eller på noe tre.” (Åp. 7, 1)

 Disse fire englene, som står plassert ved hver sin himmelretning, utfører 
en oppgave vi neppe vet å verdsette høyt nok. De holder fast ”jordens fire vinder”. 
En vind er et fenomen vi ikke kan se, men som vi tydelig kan merke effekten av. 
Vi har liten mulighet til å påvirke den, mens vinden på sin side kan ha stor påvirk-
ning på oss, ofte i form av skremmende ødeleggelser. Dette ødeleggende aspektet 
ved vinden blir i Bibelen brukt som en illustrasjon på en synlig ødeleggelse, ikke 
minst som følge av krig. Bildet brukes blant annet av Jeremia når han forkynner 
ødeleggelse av Jerusalem, noe som igjen er en illustrasjon på ødeleggelsen av hele 
verden ved Jesu gjenkomst:

”...Fra de øde høydene blåser en brennende vind i ødemarken, mot Mitt 
folks datter. Den er ikke til å kaste eller til å rense [korn] i, for vinden 
som kommer for Min skyld, er altfor sterk til dette. Nå skal Jeg også 
felle dommer over dem. Se, han skal komme opp som skyer, hans vogn-
er er som en virvelvind. Hans hester er raskere enn ørner. Ve oss, for vi 
blir ødelagt.
...
Mitt hjerte klager i meg, jeg kan ikke tie, for jeg har hørt... lyden av 
basunen, alarmsignalet til krig. Ødeleggelse på ødeleggelse ropes ut, for 
hele landet legges øde.” (Jer. 4, 11-13. 19-20) [Fra v.23 fortsetter Jeremia 
med å beskrive hvordan jorden ligger øde, jf. Kap. 43]

”Den mektige røsten når ut til jordens ende, for Herren går i rette med 
folkeslagene. Han skal dømme alt kjød med rett. De ugudelige skal Han 
overgi til sverdet, sier Herren... Se, den onde ulykken skal gå frem fra 
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folkeslag til folkeslag, og en mektig storm skal reises opp fra jordens 
ytterste grenser.” (Jer. 25, 31-32) [Også her, fra v. 33, fortsetter Jeremia 
med å beskrive den øde, folketomme jorden, jf. Kap. 43]

 Senere brukes også vindsymbolikken for å beskrive dom og ødeleggelse 
av Elam, et land sørøst i det babylonske imperiet:

”Så sier hærskarenes Herre: Se, Jeg skal bryte Elams bue, det beste av 
deres makt. Jeg skal sende fire vinder over Elam fra himmelens fire 
ender og spre dem for alle disse vinder. ... For Jeg skal gjøre Elam forfer-
det fremfor sine fiender... Jeg skal føre den onde ulykken over dem, Min 
brennende vrede, sier Herren. Jeg skal sende sverdet etter dem helt til 
Jeg har gjort ende på dem.” (Jer. 49, 35-37)

 Også Daniel fikk i et av sine syner se hvordan ”himmelens fire vinder pis-
ket opp det store havet” (Dan. 7, 2). Resultatet av dette var nye nasjoners oppkomst 
og undergang (jf. v. 3-7. 17).
 De fire englene som Johannes får se, holder ”jordens fire vinder” tilbake. 
Dette er krefter som ellers ville utøve stor skade og ødeleggelse. Det er derfor av 
stor betydning for jordens innbyggere at englene fortsatt holder dem tilbake. Ut 
ifra sammenhengen forstår vi at dette likevel ikke vil vare ved. En gang vil englene 
slippe de ødeleggende vindene løs. Men før det skjer, skal det utføres en viktig 
handling. Johannes forteller:

”Da så jeg en annen engel stige opp fra øst, og han hadde Den levende 
Guds segl. Og han ropte med høy røst til de fire englene som det var 
gitt å skade jorden og havet, og sa: ”Gjør ikke skade på jorden, havet el-
ler trærne før vi har beseglet pannen til vår Guds tjenere.”” (Åp. 7, 2-3)

 Johannes får deretter høre at det er 144 000 mennesker som vil bli beseg-
let. Av disse oppgis 12 000 å være fra hver av Israels tolv stammer. Utover disse 
opplysningene fortelles det her ikke mer om hvem det er som skal få sin panne 
beseglet med ”Den levende Guds segl”. Men sett i lys av den fremstilling som gis 
i resten av Bibelen – der ”Abrahams barn” blir definert som dem som har Abra-
hams tro (jf. Kap. 15 og Gal. 3, 7-9. 28-29), og ”rett jøde” defineres som den som 
er omskåret i hjertet og ikke i det ytre (jf. Kap. 19 og Rom. 2, 25-29) – finnes det 
ingen grunn til automatisk å konkludere med at det her dreier seg om de genetiske 
etterkommere av Israel (Jakob). ”Hvis dere var Abrahams barn, ville dere gjort 
Abrahams gjerninger,” sa Jesus til de fysiske etterkommerne av Abraham (Joh. 8, 
39). Dette samme kriteriet må nødvendigvis også gjelde for Guds definisjon av de 
144 000 i Åp. 7, 4-8. 
 I utsagnet fra engelen som har ”Den levende Guds segl”, kommer det klart 
frem at de 144 000 er mennesker som tjener Gud (”...pannen til vår Guds tjenere”). 
Da Jesus forklarte Abrahams fysiske etterkommere at kun de som hadde Abrahams 
karaktertrekk, kom inn under Guds definisjon av ”Abrahams barn”, sa Han også til 
dem: ”Hvis Gud var deres Far, hadde dere elsket Meg.”, og: ”Den som er av Gud, 
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hører Guds ord.” (Joh. 8, 42. 47). De 144 000 som her betegnes som Guds tjenere, 
må derfor nødvendigvis være mennesker som gjør ”Abrahams gjerninger”, elsker 
Jesus og følger Guds ord. Vi kan derfor si at dette er mennesker som har tatt Jesu 
oppfordring til Laodikea-menigheten på alvor: De har kjøpt ”hvite klær” (Kristi 
rettferdighet), ”gull renset i ild” (en ren tro og fullkommen kjærlighet) og ”øyen-
salve” (forståelse for de åndelige ting) fra Ham (jf. Kap. 48). 
 Etter at Johannes har fått vite at ”jordens fire vinder” ikke vil bli sluppet 
løs før de 144 000 er blitt beseglet med ”Den levende Guds segl”, får han se en an-
nen scene, som han beskriver slik:

”Deretter så jeg, og se, en stor skare som ingen kunne telle, av alle 
folkeslag, stammer, folk og tungemål, som stod foran tronen og foran 
Lammet, kledd i hvite kjortler, med palmegrener i hendene sine. Og de 
ropte med høy røst og sa: ”Frelsen tilhører vår Gud, Han som sitter på 
tronen, og Lammet!”” (Åp. 7, 9-10)

 Den scenen Johannes her får se, ligger et stykke inn i fremtiden i forhold 
til scenen med de fire englene og beseglingen, men det er den samme gruppen 
mennesker han får se. Synet er en videre beskrivelse av tematikken, som altså er ”de 
144 000”. Riktignok beskriver Johannes folkemengden her som ”en stor skare som 
ingen kunne telle”, men det betyr ikke at Gud – Han som endog vet hvor mange 
hår hvert menneske har på sitt hode (jf. Matt. 10, 30) – ikke vet hvor mange de er. 
Men slik Johannes opplever det, er det en ”en stor skare som ingen kunne telle”. 
Det han likevel kan se, er at dette er mennesker fra alle folkeslag. Det er altså ikke 
én enkelt etnisk gruppe det dreier seg om. Dette viser nok en gang at ”de 144 000 
av alle Israels barn” ikke er fysiske etterkommere av Abrahams barnebarn Jakob 
(Israel), men mennesker fra alle folkeslag. Dette ekskluderer ikke Abrahams gene-
tiske etterkommere, men det inkluderer også andre.
 På spørsmål om hvem disse menneskene er, får Johannes vite følgende:

”Dette er de som kommer ut av den store trengsel, og de har tvettet 
sine kjortler og gjort dem hvite i Lammets blod. Derfor er de fremfor 
Guds trone og tjener Ham dag og natt i Hans tempel. Og Han som er 
på tronen skal reise sin bolig over dem. De skal verken sulte eller tørste 
mer. Verken solen eller noen hete skal falle på dem mer. For Lam-
met som er midt foran tronen, skal vokte dem og lede dem til levende 
vannkilder. Og Gud skal tørke bort hver tåre fra deres øyne.” (Åp. 7, 
14-17)

 Johannes får her et innblikk i herlighetens rike (jf. Kap. 55 og Åp. 21, 1-7. 
22-26; 22, 1-5). Han får se de 144 000 etter at de er kommet ut av ”den store treng-
sel”, som er den trengselen som oppstår når ”jordens fire vinder” slippes løs. Dette 
er én av grunnene til at de nå har en spesiell plass fremfor Guds trone og tjener 
Ham der: De har opplevd ”den store trengsel”, og de har kommet ut av den. Vi skal 
snart komme tilbake til hva denne trengselen er (se under og Kap. 50). Den andre 
grunnen til at de har denne spesielle plassen, er at de har ”tvettet sine kjortler og 
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gjort dem hvite i Lammets blod”. De er iført Kristi rettferdighets kledning (jf. Åp. 
3, 18). De er både rettferdiggjort (dikaioo) og helliggjort.
 Johannes får senere enda et syn om de 144 000. Denne gangen får vi vite 
mer om hvem de er og hva som gjør dem til en så spesiell gruppe. Johannes fortel-
ler:

”Deretter så jeg, og se, et Lam står på Sions berg, og sammen med Ham 
144 000 som hadde Hans Fars navn skrevet på sin panne.” (Åp. 14, 1)

 I Åp. 7, 3 fikk vi vite at de 144 000 ”Guds tjenere” skulle besegles på sine 
panner med ”Den levende Guds segl” før ”jordens fire vinder” ble sluppet løs. I Åp. 
14, 1 fortelles det at de har ”Hans [Jesu] Fars navn skrevet på sin panne”. Det seglet 
de ble beseglet med før ”den store trengsel” begynte, er altså Guds navn. Vi har 
allerede sett at Guds navn er et uttrykk for Hans karakter. Gud er både rettferdig, 
barmhjertig, nådig, sen til vrede og rik på miskunn og sannhet. Derfor beskrives 
dette som Hans navn (jf. Kap. 3 og 2. Mos. 34, 6-7). Tilsvarende beskrives sentrale 
trekk ved Jesu karakter flere steder som Hans navn (se f.eks. Jes. 7, 14; 9, 6; Matt. 
1, 21; Luk. 1, 35; Åp. 19, 11. 13). Også menneskers karaktertrekk beskrives ofte i 
Bibelen som deres navn (se f.eks. 1. Mos. 25, 25-26; 32, 24-29). 
 Men hva vil det egentlig si at de 144 000 har Jesu Fars navn skrevet på sin 
panne? Det innebærer det samme som Johannes skriver i sitt første brev:

”Ved dette er kjærligheten gjort fullkomen blant oss: At vi kan ha fri-
modighet på dommens dag. For som Han er, slik er vi i denne verden.” 
(1. Joh. 4, 17)

 Å være beseglet med ”den levende Guds segl”, å ha Hans navn skrevet på 
sin panne, vil si at helliggjørelsesprosessen – slik den ble demonstrert gjennom 
helligdomstjenesten (jf. Kap. 18 og Kap. 19) – er blitt fullført. Om målet for denne 
sier Gud:

”Jeg skal legge Min lov i deres indre og skrive den på deres hjerter.” (Jer. 
31, 33)

 Dette målet har Gud oppnådd med de 144 000. På samme måte som Guds 
lov er et uttrykk for Hans karakter – både Hans rettferdighet og Hans kjærlighet 
–, er Hans lov virkelig preget inn i karakteren til de 144 000. Det er dette som gjør 
dem til en spesiell gruppe mennesker. I Åp. 14, 4 beskrives de som personer ”som 
ikke var blitt urene med kvinner, for de er som jomfruer”. At de ”er som jomfruer” 
innebærer ikke at de ble utvalgt fordi de har levd i sølibat. Bibelen beskriver ofte 
Guds folk som jomfruer for å illustrere deres troskapsforhold (lojalitet) til Gud, el-
ler som troløse (skjøger) når det motsatte er tilfelle. Under følger et par eksempler:

”...Jomfruen Israel har gjort noe svært grusomt. ... Fordi Mitt folk har 
glemt Meg, de har brent røkelse for tomme avguder. De har snublet på 
sine veier...” (Jer. 18, 13. 15)
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”...for landet driver sannelig hor og har forlatt Herren.” (Hos. 1, 2)

”De [israelittene] dyrket deres avgudsbilder... De ofret til og med sine 
sønner og døtre til demoner, og utøste uskyldig blod, blodet av sine 
sønner og døtre, som de ofret til Kanaans avgudsbilder... Slik ble de 
urene gjennom det de gjorde, og drev hor ved sine gjerninger.” (Sal. 
106, 36-39)

”For de har drevet hor, og det er blod på deres hender. Ja, de har drevet 
hor med sine avguder. Til og med barna de fødte, har de ofret til Meg, 
ved å la dem gå gjennom ilden så den skulle fortære dem.” (Esek. 23, 
37)

Se også: Jer. 3, 1-24; 5, 7-8; 14, 17; Jer. 31, 3-4. 21; Klag. 1, 15; Esek.16; 23; Hos. 1-3; 9

 Når det står om de 144 000 at de er ”som jomfruer”, viser dette til at de 
ikke har vært utro mot Gud. De er med andre ord ”Guds tjenere”, slik de ble kalt i 
Åp. 7, 3. Det blir videre sagt om dem at ”de følger Lammet hvor Han enn går” (Åp. 
14, 4). De vandrer altså på Guds veier, og det til fulle slik ”Den gode hyrde” leder 
dem (jf. Joh. 10, 7-16). Deretter får vi nok en viktig beskrivelse av deres karakter 
som viser at helliggjørelsesprosessen er blitt fullført i dem:

”Og det ble ikke funnet svik i deres munn, for de er uten lyte fremfor 
Guds trone.” (Åp. 14, 5)

 Jesus ble fremstilt som ”et lam uten lyte og uten flekk” (1. Pet. 1, 19). Jesa-
jas kjente profeti sa om Ham: ”Han hadde ikke gjort noen voldsgjerning, og det 
var ikke funnet svik i Hans munn” (Jes. 53, 9). Slik beskrives også de 144 000 som 
er blitt beseglet med ”Den levende Guds segl”. Det er slik ”de følger Lammet hvor 
Han enn går”. 

”Det ble ikke  funnet svik i deres munn ... de er uten lyte...”

 Når Johannes får se de 144 000 stå sammen med Lammet på Sions berg, 
kan han høre dem synge og spille på harper. De synger ”en ny sang”. Dette er en 
sang som ”ingen kan lære ... uten de 144 000 som var frikjøpt fra jorden” (Åp. 14, 
3). Grunnen til at ingen andre kan lære denne sangen, er at ingen andre har vært 
igjennom det de 144 000 har erfart. Da israelittene i sin tid ble utfridd fra Egypt 
og var blitt ledet gjennom Rødehavet, sang de en sang som vitnet om sin erfaring. 
De æret Gud for den utfrielsen Han hadde gitt dem, for Hans storhet og for Hans 
rettferdighet (jf. 2. Mos. 15, 1-19). Det er en tilsvarende sang som blir sunget av de 
144 000. De ærer Gud for sin utfrielse, for Hans storhet og for Hans rettferdighet 
(se Åp. 15, 3-4). 
 De 144 000 er svaret på det spørsmål som blir stilt ved innledningen til 
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det sjette segl, når de som hadde forkastet Guds frelsestilbud, forsøker skjule seg 
for Gud:

”...For Hans vredes store dag er kommet, og hvem kan da bestå?” (Åp. 
6, 17)

 De påfølgende vers gir oss altså svaret: Det er de 144 000 som vil bestå på 
”Hans vredes store dag”. Det er derfor det blir sagt til Johannes om dem:

”Dette er de som kommer ut av den store trengsel...” (Åp. 7, 14)

 De 144 000 er også svaret på det spørsmålet som flere hundre år tidligere 
ble stilt av profeten Joel da han beskrev ”vredens dag”:

”...For Herrens dag er stor og meget fryktinngytende. Hvem kan uthol-
de den?” (Joel 2, 11)

 Men også i Joels bok finner vi et svar på dette spørsmålet. Joel beskriver 
en gruppe mennesker som ”blir stående”, og hans beskrivelse minner om det Jo-
hannes senere får se.

”For det skal skje: Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst. 
For på Sions berg og i Jerusalem skal det være en utfrielse, slik Herren 
har sagt, blant de overlevende, dem Herren kaller.” (Joel 3, 5)

 De 144 000 har påkalt ”Herrens navn”. De har ”tvettet sine kjortler og 
gjort dem hvite i Lammets blod” (Åp. 7, 14). Det er de som ”følger Lammet hvor 
Han enn går” (Åp. 14, 4). ”Derfor er de fremfor Guds trone og tjener Ham dag og 
natt i Hans tempel.” (Åp. 7, 15). ”For på Sions berg ... skal det være en utfrielse ... 
blant de overlevende, dem Herren kaller.” (Joel 3, 5). Som Johannes skriver:

”...og se, et Lam står på Sions berg, og sammen med Ham 144 000 som 
hadde Hans Fars navn skrevet på sin panne.” (Åp. 14, 1)

 Beskrivelsen av de 144 000 er altså en beskrivelse av de virkelig omvendte 
mennesker som lever når Jesus kommer igjen. De kommer ”ut av den store treng-
sel” som oppstår på ”vredens dag”, nettopp fordi de ble beseglet med ”Den levende 
Guds segl” før vreden ble sluppet løs. 
 Den store trengselen beskrives også i Daniels bok. Her får vi vite at det 
rett forut for Jesu gjenkomst vil være en forferdelig tid:

”På den tiden skal Mikael [dvs. Jesus, jf. Åp. 12, 7] stå frem, den store 
fyrsten som står vakt over ditt folks barn. Det skal bli en trengselstid, 
som det aldri har vært fra noe folkeslag ble til, og helt til den tiden. Men 
på den tiden skal ditt folk bli utfridd, hver den som blir funnet innskre-
vet i boken. Mange som sover i jordens støv, skal våkne, noen til evig 
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liv, andre til skam og evig avsky. De kloke skal skinne som hvelvingens 
glans. De som har ført de mange til rettferdighet, skal være lik stjernene 
for evig og alltid.” (Dan. 12, 1-3)

 Trengselstiden som her omtales, blir sagt å overgå alt annet. Det er ”en 
trengselstid, som det aldri har vært fra noe folkeslag ble til”. Det er interessant 
å merke seg hvordan Daniel tidligere hadde fått se ulike kongerikers oppkomst 
og fall illustrert som et resultat av at ”himmelens fire vinder pisket opp Det store 
havet” (Dan. 7, 2). Den forferdelige trengselstiden som beskrives i Dan. 12, 1, er 
den samme trengsel som omtales i Åp. 7, 14, og som oppstår når de fire englene 
slipper ”jordens fire vinder” løs, og med dem en stor ødeleggelse (jf. Åp. 7, 2-3).
 ”På den tiden skal Mikael stå frem,” får Daniel vite, og da skal ”hver den 
som blir funnet innskrevet i boken”, bli utfridd (jf. Kap. 44). Jesu gjenkomst inne-
bærer utfrielse for alle som har sitt navn skrevet i Livets bok, både de avdøde og de 
som er i live. ”Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle bli forvandlet,” skriver 
Paulus. Dette vil skje ”på et øyeblikk, ved den siste basun.” Dette er den basunen 
som altså lyder når Jesus kommer igjen (jf. Kap. 45). ”For basunen skal lyde, og de 
døde skal oppstå uforgjengelige, og vi skal bli forvandlet.” (1. Kor. 15, 51-52). 

”For dette sier vi dere med et Herrens ord, at vi som lever og blir igjen 
til Herrens gjenkomst, skal på ingen måte komme i forveien for dem 
som er innsovnet. For Herren selv skal med et rop, med en overengels 
røst og med Guds basun stige ned fra himmelen. Og de døde i Kristus 
skal stå opp først. Deretter skal vi som lever og er igjen, bli rykket opp 
i skyer sammen med dem for å møte Herren i luften. Og så skal vi for 
alltid være med Herren.” (1. Tess. 4, 15-17)

 De 144 000 er altså de mennesker som ”lever og blir igjen til Herrens gjen-
komst”. De har vært igjennom den store trengselstiden som brøt ut da Guds beskyt-
telse ble fjernet og de fire vindene ikke lenger ble holdt tilbake. Ved Jesu gjenkomst 
blir disse forvandlet. Sammen med de avdøde som nå oppstår i uforgjengelig-
het, blir de ”rykket opp i skyer ... for å møte Herren i luften”. 

”Salig og hellig er den som har del i den første oppstandelsen. Over 
dem har den annen død ingen makt, men de skal være prester for Gud 
og Kristus, og de skal regjere med Ham i 1000 år.” (Åp. 20, 6)

Alle som har del i den første oppstandelse, vil arve det evige liv. Men det er altså en 
relativt sett liten gruppe mennesker – 144 000 personer fra ”alle folkeslag, stammer, 
folk og tungemål” – som vil ha en noe annerledes erfaring enn de andre. Derfor blir 
disse kalt en ”førstegrøde” for Gud:

”Deretter så jeg, og se, et Lam står på Sions berg, og sammen med Ham 
144 000 som hadde Hans Fars navn skrevet på sin panne. ... De synger 
en ny sang foran tronen... Og ingen kan lære den sangen uten de 144 
000 som var frikjøpt fra jorden. Dette er de som ikke er blitt urene med 
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kvinner, for de er som jomfruer. Dette er de som følger Lammet hvor 
Han enn går. De ble frikjøpt fra menneskene, for å være en førstegrøde 
for Gud og for Lammet. Og det ble ikke funnet svik i deres munn, for 
de er uten lyte fremfor Guds trone.” (Åp. 14, 1-5)

”Dette er de som kommer ut av den store trengsel, og de har tvettet 
sine kjortler og gjort dem hvite i Lammets blod. Derfor er de fremfor 
Guds trone og tjener Ham dag og natt i Hans tempel. Og Han som 
sitter på tronen skal reise sin bolig over dem. De skal verken sulte el-
ler tørste mer. Verken solen eller noen hete skal falle på dem mer. For 
Lammet som er midt foran tronen, skal vokte dem og lede dem til lev-
ende vannkilder. Og Gud skal tørke bort hver tåre fra deres øyne.” (Åp. 
7, 14-17)
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